Infobladet utkommer varje studievecka – läs det

EBERSTEINSKA GYMNASIET

NR 8 ON 11/10 LÅ 17/18

Elever som läser Svenska som andraspråk 3
Måndag 6 november (v 45) kommer eleverna i Na 15, Te 15A, Te15B + IND 3 som läser
SVA 3 skriva en utprövning i kursen. (Utprövningen är ett samarbete med Uppsala
Universitet). Eleverna tar med dator till aulan. Utprövningen börjar kl 12 och pågår ca
240 minuter.
Kalla fakta
Det är vanligt att det är släckt i klassrummen under lektionstid. Skolsköterskorna vill hälsa att
det inte är bra för ögonen att sitta i mörkret och jobba vid en skärm och att man anstränger
ögonen i onödan genom att ha släckt. Man blir även tröttare och får sämre koncentration. Till
lärarna vill vi påminna om att tända tavelbelysningen, så att alla har lättare att se vad som står
på tavlan.
Skolsköterskorna

Ledighet
Cia A Lundwall är ledig 12-17 oktober. Google-frågor (inkl lösenordshantering) besvaras av
Mattias Jacobsen, tel 0707-38 75 91. Våra tekniker Sören och Radwan samt Inge Olofsson (BA),
Kent-Åke Sköld (EE), Stefan Persson (FT) samt Linus Nordenberg (IN) har också möjlighet att
återställa google-lösenord.

Receptionen finns i F-huset
Numera hittar du skolans reception i skolans huvudbyggnad, F-huset.

Halvtidsinvigning av F-huset
Fredag 10 november kl 9.30 har vi festlig halvtidsinvigning av F-huset i vår ljushall. Det blir både
tal, sång och fika. Då ska alla möbler vara på plats och både bibliotek och cafeteria befinna sig
på sina nya platser. 

Ebertimmen
Du som vill ha hjälp i ett ämne eller uppsöka en viss lärare för att få hjälp och stöttning under
Ebertimmen på torsdagar, kan hitta din lärare via denna länk: https://goo.gl/3j2iC6

Cia A Lundvall, Norrköping 11 oktober 2017
Vill du få med något i Infobladet? Mejla cia.axelssonlundvall@norrkoping.se. Deadline är kl 12 onsdagar.
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Börja plugga matte redan nu
Alla elever på Eber är varmt välkomna till mattestöd, oavsett man har svårt med matten eller
siktar mot högt betyg. Det är smart att börja plugga redan nu och inte enbart när det är dags för
prov.
 måndagar: Mattestuga kl 15.30 - 17.00 i sal 3049 (sal C6 efter flytten i oktober)
 tisdagar:
Mattecentrum Hagagymnasiet 17.00 - 19.00 start 19/9
 onsdagar: Mattecentrum Eber G-huset 17.00 - 19.00 start 20/9
 torsdagar: Ebertimmen 14.00 - 15.00 sal 1099 samt E8 (ny sal i F-huset meddelas efter flytten)
 www.mattecoach.se (chatta och få hjälp på nätet) måndag - torsdag 17.00 - 20.00

SACO-mässan 30 november
Elever i år 3 har möjlighet att åka till SACO studentmässa den 30 november i Älvsjö/Stockholm.
Fundera redan nu om du som går i 3:an ska åka med. Läs gärna mer på www.saco.se/sacostudentmassor. Mer information om bussresa och kostnad kommer i senare Infoblad.

” Se aldrig ner på någon
om det inte är för att hjälpa denne upp”
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